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1. Verifique, no cartão-resposta, se os seus dados es-
tão registrados corretamente. Caso haja divergên-
cia, comunique imediatamente ao professor.

2. Este caderno de questões contém 50 questões nu-
meradas de 1 a 50, dispostas da seguinte maneira:

a) as questões de número 1 a 15  são relativas 
à Língua Portuguesa;

b) as questões de número 16 a 20 são relativas 
à Língua Inglesa;

c) as questões de número 21 a 25 são relativas 
à Educação Física;

d) as questões de número 26 a 30 são relativas 
à Arte;

e) as questões de número 31 a 40 são relativas 
à História;

f) as questões de número 31 a 50 são relativas 
à Geografia;

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES



3. Confira se este caderno de questões contém as 50 
questões na ordem mencionada na instrução ante-
rior. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito 
ou apresente qualquer divergência, comunique ao 
professor para que ele tome as providências

4. Para cada uma das questões objetivas, são apre-
sentadas 4 opções. Apenas uma delas responde 
corretamente à questão.

5. O tempo total disponível para esta prova é de 2 ho-
ras e 30 minutos.

6. Ao terminar de responder o seu caderno de prova, 
transcreva as respostas para o cartão-resposta.

7. A critério do professor, as disciplinas podem ser 
dadas em dias diferentes, respeitando o crono-
grama de provas.

8. Quando terminar esta prova, chame o professor e en-
tregue este caderno de questões e o cartão-resposta.
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QUESTÃO 1
Mobilidade

Na prática, governo quer definir o que é um carro elétrico 
ou autônomo, para saber como incentivar em segunda 
etapa. Não serão apenas equipamentos de segurança. 
O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) anunciou na 
resolução 717, de 30 de novembro deste ano, que vai 
regulamentar também carros elétricos e até autônomos 
no Brasil nos próximos quatro anos. O órgão vinculado 
ao Ministério das Cidades promete finalizar num prazo 
de seis meses, contando a partir de janeiro de 2018, a 
regulamentação sobre carros elétricos, de longe a mais 
urgente em questão e cujo tema já faz parte das discus-
sões do Rota 2030.  Já a de autônomos deverá surgir 
em 48 meses, portanto até o final de 2022.

Disponível em: https://carros.uol.com.br/noticias/redacao/2017/12/14/brasil-promete-acordar-pa-
ra-carro-eletrico-em-2018-e-para-autonomo-em-2022.htm. Publicado em: 14 de dez. 2017. 

O objetivo desse texto é

(A) expor uma opinião.
(B) esclarecer um fato.
(C) descrever um carro.
(D) relatar uma informação.

língua portuguesa
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QUESTÃO 2

Nani, 1951.  O que dizem as palavras/ Nani. Belo Horizonte, MG: Lê, 2011.

A imagem apresenta a ideia

(A) de um homem pensativo, observando e lendo  
várias letras caracterizadas, formando a palavra 
hipocrisia.

(B) do fingimento, por meio da expressão facial das 
letras da palavra hipocrisia em relação ao homem.

(C) do afeto, por meio das letras da palavra hipocrisia 
sorrindo para o homem, com expressão de 
boas-vindas.

(D) de um homem diante de letras sorrindo, sendo 
que as duas últimas estão brigando com a pa-
lavra hipocrisia.
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Leia o texto para responder às questões 3 e 4.

Principais sintomas

Embora seja um descontrole diante das comidas, é 
possível se atentar a alguns sinais para detectar o 
possível quadro de compulsão alimentar, tais como:

• Comer muitas vezes ao dia e sem seguir uma rotina;
• Consumir alimentos escondido de outras pessoas;
• Se sentir “pesado” após as refeições;
• Mastigar e engolir muito rápido;
• Sentir culpa depois de comer.

Disponível em: http://www.pressreader.com/brazil/mente-curiosa/20171031/281565176021480. 
Acesso em 20 de dez. 2017.

QUESTÃO 3

Os principais sintomas, no texto, se referem a

(A) uma falta de rotina.
(B) uma culpa depois de comer.
(C) um descontrole diante das comidas.
(D) um possível quadro de compulsão alimentar.
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QUESTÃO 4

O trecho do texto que dá ideia de tempo é: 

(A) “Sentir culpa depois de comer”.
(B) “Mastigar e engolir muito rápido”.
(C) “Consumir alimentos escondido de outras pessoas”.
(D) “Embora seja um descontrole diante das comidas...”.
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QUESTÃO 5

Vá além!

Quando a semana de provas chega, você sempre fica 
com medo de não sair tão bem? Então, fique esperto: 
além de estudar, o mais importante é confiar na sua 
capacidade de passar por esse momento! Por mais 
difícil que a matéria seja, se você se esforçar, poderá 
superar os próprios limites. Aí, quando receber a nota 
boa, vai se sentir ainda mais confiante!

Revista Recreio. Ano 17. Edição 899. Editora Caras. São Paulo, SP. 

O assunto principal desse texto é a

(A) importância da autoconfiança.
(B) divulgação da semana de provas.
(C) superação dos próprios limites nos estudos.
(D) necessidade de estudar para tirar nota boa.
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QUESTÃO 6

Disponível em: https://www.cimm.com.br/portal/produtos/exibir/30180. Acesso em 20 de dez. de 2017.

Esse texto é um

(A) menu.
(B) cartaz.
(C) anúncio.
(D) classificado.
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QUESTÃO 7

Disponível em: http://cultura.estadao.com.br/quadrinhos. Acesso em 28 de dez. de 2017
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Na tira, o efeito de humor está presente

(A) no duplo sentido da palavra “torcer”.
(B) na ação do carteiro em torcer as roupas.
(C) na resposta da personagem “É o carteiro...”.
(D) no questionamento da personagem “Quem é ele?”.
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Leia o texto para responder às questões 8 e 9.

Marcha lenta

Já se tornou algo comum nas cidades brasileiras 
pessoas perdendo tempo em imensos congestio-
namentos, submetidas às péssimas condições dos 
transportes coletivos, em um contexto marcado pela 
ampliação da frota de automóveis e motociclistas, ge-
rando uma série de problemas socioespaciais, com 
destaque ao aumento de poluentes atmosféricos e 
de acidentes fatais no trânsito.
A mobilidade, mais do que um mero deslocamento fí-
sico de pessoas e mercadorias, representa práticas e 
significações sociais.

Silva, Ricardo Barbosa da. Revista Conhecimento Prático: Geografia. São Paulo, SP: EBR. Ed. 
72, ano 8, jun. de 2017.
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QUESTÃO 8

Esse texto foi escrito para 

(A) motoristas.
(B) motociclistas.
(C) empresas de transportes.
(D) população urbana brasileira.

QUESTÃO 9

O assunto desse texto é 

(A) cidades brasileiras.
(B) mobilidade urbana.
(C) frota de automóveis.
(D) transportes coletivos.



Prova Semestral - agosto 2018

14

8º ano

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

Leia o texto para responder às questões 10 e 11.

Queria compartilhar com vocês 
a mania inusitada que o meu ca-
chorro tem e até hoje não encon-
trei outro que tenha. Ele é vicia-
do em chupar dedo... O meu, no 
caso (risos)! Acho que isso acon-
tece porque ele foi alimentado 

com mamadeira quando era pequeno, é muito fofo. 

T.F., via Facebook
Revista Meu Pet. Ano 4. Edição 50. Editora Escala: São Paulo, SP.

QUESTÃO 10

Este texto é

(A) uma carta pessoal.
(B) um comentário digital.
(C) uma propaganda sobre pet.
(D) um relato sobre um cachorro.

Fala, Leitor

envie seu e-mail para
meupet@escala.com.br
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QUESTÃO 11

No trecho “Queria compartilhar com vocês a mania 
inusitada que meu cachorro tem...”, a palavra desta-
cada quer dizer

(A) fofa.
(B) infantil.
(C) esquisita.
(D) engraçada.
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Leia o texto para responder às questões 12 e 13.

Cebola com sabor de sustentabilidade

Boa parte da cebola que vai ao prato dos brasileiros 
é colhida em terras catarinenses. Melhorar processos 
de produção é uma preocupação cada vez maior dos 
cebolicultores do Estado. A Epagri é parceira dos pro-
dutores e, por meio de pesquisa e extensão o sistema 
prevê o plantio das culturas sem mexer o solo.  O re-
sultado é uma produção muito mais sustentável. Pro-
tegido, o solo recupera a fertilidade, o que melhora a 
produção de cebola e reduz significativamente o uso 
de produtos químicos. Consequentemente, o agricul-
tor gasta menos para produzir, tem menos trabalho e 
colhe muito mais. O consumidor sai ganhando com 
alimentos limpos e de qualidade, cultivados com res-
peito à natureza.

Disponível em: https://revistanews.com.br/2018/01/31/sc-cebola-com-sabor-de-sustentabilidade. 
Acesso em: 01 de mar. de 2018. (Adaptado)



Prova Semestral - agosto 2018

17

8º ano

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

QUESTÃO 12

A “cebola com sabor de sustentabilidade” é aquela que

(A) vai no prato dos brasileiros.
(B) é livre de produtos químicos.
(C) demonstra limpeza e qualidade.
(D) respeita a natureza durante seu cultivo.

QUESTÃO 13

A sustentabilidade representa respeito à natureza porque

(A) melhora os processos de produção da cebola.
(B) recupera o solo e reduz o uso de produtos químicos.
(C) faz parcerias com produtores de terras catarinenses.
(D) é uma preocupação cada vez maior dos 

cebolicultores.
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QUESTÃO 14

Disponível em: http://cultura.estadao.com.br/quadrinhos. Acesso em 28 de dez. de 2017.

Na imagem, a palavra “tática” pode ser substituída, 
sem alterar seu sentido, por

(A) desejo.
(B) estratégia.
(C) informação.
(D) procedimento.
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QUESTÃO 15

Era essencial, mas sumiu

Não há pior caso de marketing que o dos fabrican-
tes de chapéu. No passado, nenhum sujeito elegante 
saía de casa sem o seu. Havia vários estilos: coco, 
palheta, panamá. Mulheres também tinham os seus, 
chiquérrimos. Mas o chapéu sumiu do vestuário coti-
diano. Entre vários motivos, há um profundo precon-
ceito estético. Valorizada era a pele branca, de quem 
não tomava sol. Só há algumas décadas  a cútis mo-
rena recebeu o status de bela. O chapéu aposentou-
-se. É usado ainda, mas por charme. Ainda se usa 
boné, esse sim, em dias de sol inclemente. Junto com 
o chapéu, foi-se a bengala. Não se usava bengala por 
necessidade, como hoje. Era item essencial à elegên-
cia. Havia lindas, com castão de prata.

Disponível em: http://epoca.com/sociedade/walcyr-carrasco/noticia/2017/12/era-essencial-mas-
-sumiu.html. Publicado em: 19 de dez. de 2017. Acesso em: 26 de dez. de 2017.

No trecho “... nenhum sujeito elegante saía de casa 
sem o seu”, o termo destacado refere-se a 

(A) boné.
(B) coco.
(C) chapéu.
(D) marketing.



Prova Semestral - agosto 2018

20

8º ano

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

Leia o texto para responder às questões 16 e 17.

Beyoncé Giselle Knowles-Carter, born September 4, 
1981, is an American singer, songwriter, dancer, and 
actress. Born in Houston, Texas, Beyoncé performed 
in various singing and dancing competitions as a child.

QUESTÃO 16

A palavra do texto composta por sufixo é

(A) child.
(B) singer.
(C) Texas.
(D) Houston.

LÍNGUA INGLESA
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QUESTÃO 17

Esse texto é 

(A) um blog.
(B) uma notícia.
(C) uma biografia.
(D) um comentário.
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QUESTÃO 18

PLEASE
JUST 

ONE MORE 
LIE!

http://www.espacoeducar.net/2012/07/muitas-tirinhas-da-turma-da-monica-para.html. 
Acesso em 06 de mar. de 2018. 
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A intenção de Cascão com Pinóquio era

(A) brincar com ele como um favor.
(B) atravessar o riacho sem se molhar.
(C) subir em seu nariz, a fim de se divertir.
(D) deixá-lo insatisfeito com a solicitação.
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Leia o texto para responder às questões 19 e 20.

(Siberian) Tiger

The biggest, largest and most heavy cat is definitely 
the tiger, especially the Siberian Tiger. Weighing just 
under a thousand pounds (425kg), these giants roam 
the snowy plains of Russia. There are only about 350 
Siberian tigers alive today.They average about 80 inch 
(2 meters) long. And check this out: Black bears are 
this tiger’s dinner. The massive black bear is a snack 
to this cat. 

Disponível em: http://www.catsaroundtheglobe.com/top-5-big-wild-cats-list/. Acesso em: 26 de 
mar. de 2017.
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QUESTÃO 19

Esse texto serve para

(A) informar os hábitos alimentares dos tigres.
(B) contar o que os gatos fazem a outros animais.
(C) explicar o  peso e o tamanho do tigre siberiano.
(D) divulgar as características e hábitos de um felino.

QUESTÃO 20

O trecho desse texto que apresenta superlativo é:

(A) “The biggest, largest and most heavy cat is 
definitely the tiger…”.

(B) “There are only about 350 Siberian tigers alive 
today”.

(C) “Weighing just under a thousand pounds 
(425kg)…”.

(D) “They average about 80 inch (2 meters)…”.
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QUESTÃO 21

Just Dance não é o tipo de jogo que oferece história, 
enredo ou qualquer parte do game que não seja sim-
plesmente a simulação de dança - ao menos até agora. 
A mecânica básica envolve imitar os movimentos que 
são vistos na tela, com pessoas representando avata-
res com os passos, 
que correm no can-
to inferior da tela.

Disponível em: http://www.techtu-
do.com.br/review/just-dance-2018.

html. Acesso em 05 de abr. de 2018. 
(Adaptado)

Uma característica comum desse jogo digital é permitir 
ao jogador

(A) mecânica básica.
(B) histórias e enredos.
(C) corrida de avatares na tela.
(D) movimento, música e ritmo.

EDUCAÇÃO FÍSICA



Prova Semestral - agosto 2018

27

8º ano

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

QUESTÃO 22

O que é Dopping?

Também chamado de “dopagem” é a administração ilí-
cita de uma droga estimulante ou estupefaciente com 
vistas a suprimir temporariamente a fadiga, aumentar 
ou diminuir a velocidade, melhorar ou piorar a atua-
ção de um animal ou esportista.

Disponível em: https://uol.com.br/drogas/dopping.htm Acesso em 19 de mar. de 2018. Adaptado.

O dopping é um problema nos fenômenos esportivos 
porque

(A) piora a atuação do desportista.
(B) diminui a velocidade do esportista.
(C) causa temporariamente a fadiga do jogador.
(D) promove o aumento do rendimento ilícito do atleta.
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QUESTÃO 23

Disponível em: https://www.breastenlargementresource.com/exercises-breast-size-enhancement/ 
Acesso em 19 de mar. de 2018.

Esta imagem representa a ginástica de

(A) competição.
(B) demonstração.
(C) movimentos repetitivos.
(D) conscientização corporal.
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QUESTÃO 24

Um homem se equilibra como pode em cima de uma 
fita de 2,5 cm de largura presa a dois pontos fixos. A fita 
balança, ele balança junto. Joga os braços para cima, 
para o lado, quase como se procurasse um apoio ima-
ginário. Ameaça cair e, quando parece que não tem ou-
tro fim senão um doloroso encontro com o chão, dá um 
salto quase acrobático e pousa na fita com maestria. O 
professor de educação física Eduardo Villanova é um 
praticante de slackline, esporte que nasceu nos Esta-
dos Unidos, virou moda nas praias do Rio de Janei-
ro e agora começa a ganhar adeptos no Brasil. Neste 
esporte, cada pessoa tem um ritmo, mas, na segunda 
aula, a maioria já consegue ficar em pé sozinha.

Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2010/04/exercicio-de-equilibrio-e-con-
centracao-o-slackline-desafia-adultos-e-criancas-2869168.html. Acesso em: 22 de mar. de 2018.

Considerando o trecho, “...na segunda aula, a maioria 
já consegue ficar em pé sozinha”, o próximo desafio 
do slackline é

(A) jogar os braços para cima e para o lado.
(B) atravessar o percurso (da fita) sem ajuda ou quedas.
(C) dar um salto acrobático e pousar na fita com 

maestria.
(D) equilibrar-se em cima de uma fita de 2,5 cm de 
largura presa a dois pontos fixos.
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QUESTÃO 25

O Aikido é uma arte marcial japonesa que surgiu após a 
Segunda Guerra Mundial pelo mestre Morihei Ueshiba, 
a quem todos os praticantes apelidam de Ô-Sensei, o 
“grande mestre”. Ele foi considerado um guerreiro exem-
plar e tornou-se mestre em vários estilos e também no 
manuseamento da espada e da lança. Aikido é mais do 
que uma arte marcial, é uma autêntica filosofia de vida 
para todos os seus praticantes.

Disponível em: http://lutasartesmarciais.com/artigos/hist-ria-aikido Acesso em 19 de mar. de 2018. 
(Adaptado)
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A imagem que se relaciona ao texto é

(A) (B)

(C) (D)

Disponível em: http://www.cotamil.com.br/paginas/esportes/. Acesso em: 23 de mar. de 2018.
http://esportesolimpicos.ig.com.br/index.php/2014/09/18/. Acesso em: 23 de mar. de 2018.

http://www.nbcolympics.com/news/. Acesso em: 23 de mar. de 2018.
http://www1.folha.uol.com.br/folha/esporte/ult92u63875.shtml. Acesso em: 23 de mar. de 2018.
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QUESTÃO 26

John Galliano é um 
nome de destaque. 
Ousado e excên-
trico, levantou no-
vamente a Maison 
Dior, com toda a sua 
criatividade, e arte! 
Sim, porque sua al-
ta-costura é cheia 
de referências e original como uma obra de arte.

Disponível em: http://obviousmag.org/rg_proprio/2016/. Acesso em 07 de mar. de 2018.

A linguagem apresentada no texto em relação à 
imagem é

(A) moda.
(B) cinema.
(C) design.
(D) teatro.

ARTE
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QUESTÃO 27

Objetivo do jogo é dançar como Michael Jackson

Disponível em: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,ERT170393-17779,00.html. 
Acesso em 13 de mar. de 2018.

A imagem apresenta a linguagem

(A) da dança relacionada à tecnologia.
(B) videoarte relacionada aos jogadores.
(C) da música relacionada ao objetivo do jogo.
(D) teatral relacionada ao artista Michael Jackson.
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QUESTÃO 28

Monumento da Independência 
Parque da Independência – São Paulo – SP

Disponível em: http://www.monumentos.art.br. Acesso em: 07 de mar. de 2018.

A escultura da imagem refere-se à

(A) arte grega.
(B) religião ocidental.
(C) identidade oriental.
(D) memória histórica brasileira.
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QUESTÃO 29

O Fantasma da Ópera

Sim! Parece que teremos mais um revival no Teatro 
Renault no próximo ano, dessa vez, do maior suces-
so até então: 2 anos de temporada e mais de 880 mil 
espectadores na montagem de 2005.

Disponível em: https://mundodosmusicais.com/2017/06/30/25-musicais-que-devem-estrear-no-
-brasil-na-temporada-2017-2018/. Acesso em: 13 de mar. de 2018.

As produções que usam várias linguagens de arte 
como no espetáculo citado, são artes

(A) híbridas.
(B) cênicas.
(C) musicais.
(D) transformadas.
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QUESTÃO 30

Grupos levam arte democrática e acessível a todos.

Disponível em: http://rede.g1.com/acao/noticia/2012/08/. Acesso em 12 de mar. de 2018.

O espaço cênico apresentado na imagem acontece

(A) na rua.
(B) no circo.
(C) no anfiteatro.
(D) no auditório.
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QUESTÃO 31

O sincretismo do Candomblé nasce na Bahia graças 
à proibição dos cultos africanos: forçados ao catolicis-
mo, os escravos disfarçavam o culto aos orixás com 
imagens de santos. Em 1960, o fim da proibição difun-
de o culto no Brasil.

Disponível em: https://super.abril.com.br/historia/o-livro-nao-escrito/. Acesso em 03 de abr. de 2018. 

A característica religiosa descrita no texto foi histori-
camente uma forma de

(A) conversão forçada.
(B) formação majoritária.
(C) expressão artística.
(D) resistência cultural. 

HISTÓRIA
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QUESTÃO 32

Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/vert-earth-36317992. Acesso em 12 de fev. de 2013.

As primeiras cidades maias foram construídas no pri-
meiro milênio antes de Cristo, e a civilização chegou 
a seu apogeu por volta de 600 d.C. Arqueólogos já 
escavaram milhares de sítios maias, a maioria espa-
lhada por uma região na parte sul da Península de 
Yucatán, no México, além de Belize e Guatemala.

Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/vert-earth-36317992.  
Acesso em 12 de fev. de 2013.
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A imagem e o texto demonstram que os maias possu-
íam técnicas avançadas em

(A) produção energética. 
(B) armamento de guerra.
(C) exploração de minérios. 
(D) edificações arquitetônicas.
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QUESTÃO 33

A legalidade da escravidão indígena era um dos de-
bates mais inflamados do século XVI. Em 1537, a 
encíclica Sublimis Deus, publicada pelo papa Paulo 
III, proibia a escravidão dos indígenas americanos e 
os declarou dotados de alma e capazes de receber 
a fé católica.

Disponível em: http://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/11/manuel-da-nobrega-era-contra-ou-
-favor-da-escravidao-indigena.html. Acesso em: 12 de fev. de 2018 (adaptado).

A decisão papal descrita no texto legitimou ações dos 
europeus de

(A) contratação assalariada. 
(B) catequização dos nativos. 
(C) valorização da cultura local.
(D) rebelião de senhores de terras. 
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QUESTÃO 34

Era madrugada do dia 25 de janeiro de 1835 quando 
a Revolta dos Malês se concretizou em Salvador. Or-
ganizada sobretudo por muçulmanos, de diferentes 
etnias, com protagonismo de nagôs e participação 
de hauçás, o levante teria sido planejado em reuni-
ões - possibilitadas pela relativa autonomia de que 
dispunham escravos urbanos - em que exercícios de 
leitura e escrita corânicas dividiam tempo com rezas 
e conspirações.

Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/historia/revolta-dos-males-revista-em-textos-
-de-escravos-de-jornais-da-epoca-15015704. Acesso em 3 de abr. de 2018. (adaptado).

Além do fator religioso, o movimento descrito no texto 
foi historicamente relacionado com 

(A) O movimento operário. 
(B) A expulsão dos jesuítas. 
(C) O processo abolicionista. 
(D) A independência do Brasil.
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QUESTÃO 35

Disponível em: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon1465666/
icon1465666.jpg. Acesso em: 15 de jan. de 2018.

O desenvolvimento do tipo de fábrica que aparece na 
imagem foi o principal responsável pelo início processo 
histórico-econômico da

(A) Revolução Industrial.
(B) mecanização agrícola.
(C) exploração petrolífera.
(D) Navegação Intercontinental. 
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QUESTÃO 36

Um dos mais famosos protestos contra os tributos ins-
tituídos pelos ingleses ficou conhecido como Festa do 
Chá de Boston. A coroa concedeu à Companhia das 
Índias Orientais Britânicas o monopólio da venda de 
chá nas colônias, e o preço do produto na América 
disparou. Quando três navios carregados de chá che-
garam ao porto de Boston, em 1773, os comerciantes 
da cidade se recusaram a comprá-lo. Uma multidão 
foi até o porto, onde um grupo vestido como índio en-
trou nos navios e jogou as caixas de chá no mar.

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/turismo/noticias/ult338u3194.shtml.  
Acesso em 18 jan. 2018. 

O protesto descrito no texto contribuiu para o processo 
histórico de

(A) independência das Treze Colônias. 
(B) disputa pela navegação marítima.
(C) implementação do mercantilismo.
(D) escravização de africanos. 
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QUESTÃO 37

Três Apitos

Quando o apito da fábrica de tecidos
Vem ferir os meus ouvidos

Eu me lembro de você
Mas você anda

Sem dúvida bem zangada
Está interessada

Em fingir que não me vê
Você que atende ao apito de uma chaminé de barro

Porque não atende ao grito
Tão aflito

Da buzina do meu carro.
Rosa, Noel. Três Apitos. 1933.

A letra da música, composta em 1933, aborda uma 
profissional caracterizada como

(A) empregada doméstica.
(B) trabalhadora operária.
(C) pequena agricultora.
(D) cantora popular. 
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QUESTÃO 38

A campanha que culminou com a abolição da escra-
vidão, em 13 de maio de 1888, foi a primeira mani-
festação coletiva a mobilizar pessoas e a encontrar 
adeptos em todas as camadas brasileiras. No entanto, 
após a assinatura da Lei Áurea, não houve uma orien-
tação destinada a integrar os negros às novas regras 
de uma sociedade baseada no trabalho assalariado.

Disponível em: http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2673%3Acati-
d%3D28&Itemid=23. Acesso em 18 de jan. de 2018 (adaptado).

Uma grave consequência do processo descrito que 
atinge hoje grande parte dos descendentes dessa 
população até hoje é a

(A) circulação limitada.
(B) marginalização social.
(C) proibição religiosa. 
(D) restrição eleitoral. 
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QUESTÃO 39

Soldados coloriram a principal avenida da Paris, 
capital francesa, a famosa Champs-Élisées, durante as 

comemorações do feriado que celebra a queda da Bastilha 
em 1789, durante a Revolução Francesa.

Disponível em: http://noticias.r7.com/internacional/fotos/queda-da-bastilha-franceses-celebram-
-seu-principal-feriado-nacional-20120714.html. Acesso em 18 de jan. de 2018.

Durante o processo revolucionário francês, o evento 
que está sendo comemorado na imagem simbolizou

(A) A derrota do regime totalitário.
(B) O início da revolução comunista. 
(C) A resistência à reforma protestante. 
(D) O combate à monarquia absolutista.
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QUESTÃO 40

O Parque Memorial Quilombo dos Palmares recria o 
ambiente da República dos Palmares, maior e mais 

organizado refúgio de negros das Américas

Localizada em Alagoas, a Serra da Barriga, onde o 
Parque Memorial se encontra, recebeu o título de 
Patrimônio Cultural do Mercosul. 

Disponível em: http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/con-
tent/serra-da-barriga-e-escolhida-patrimonio-cultural-do-mercosul/10883. Acesso em 20 de jan. 

de 2018. (adaptado).

O local descrito no texto e que aparece na imagem foi 
reconhecido como patrimônio, pois simboliza

(A) os conflitos de terras.
(B) as dificuldades da seca. 
(C) o empoderamento indígena.
(D) a resistência dos escravizados.
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QUESTÃO 41

Densidade Demográfica – 2010

Habitantes por Km2

menos de 1,0

1,1 a 10,0

10,1 a 25,0

25,1 a 100,0 

mais de 100

Disponível em: https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_densidade_de-
mografica.pdf. Acesso em: 28 mar.2018.

GEOGRAFIA
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O mapa demonstra que a maior concentração popula-
cional está localizada

(A) na floresta amazônica.
(B) nas regiões litorâneas.
(C) no extremo sul.
(D) nos limites internacionais.



Prova Semestral - agosto 2018

50

8º ano

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

QUESTÃO 42

Pampas gaúchos:  
Os campos sulinos do Rio Grande

Os campos do Rio Grande do Sul são chamados de 
pampas gaúchos. O bioma formado por esses cam-
pos, que se estendem também por Uruguai e Argen-
tina, é denominado Pampa, termo indígena quéchua 
que significa região plana. A vegetação predominante 
é de gramíneas, leguminosas e compostas, compon-
do uma paisagem homogênea.

Disponível em: https://www.xapuri.info/geografia/pampas-gauchos-os-campos-sulinos-do-riogran-
de/.; http://www.klimanaturali.org/2011/09/bioma-pampa.html; http://ecopan.sites.ufms.br/; http://

www.brasilnoato.com.br/floresta-amazonica-possui-montanhas-desconhecidas/; http://www.oeco.
org.br/wp-content/uploads/2016/05/Fig-D-Rita-Souza.jpg. Acesso em: 28 mar. 2018.
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A imagem que retrata o bioma descrito no texto é a

(A) (B)

(C) (D)
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QUESTÃO 43

Pirâmides Etárias Absolutas

Homens

2013 2040

Mulheres

1 a 4
5 a 14
15 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 a 74
75 a 84
mais de 85

Idade

Milhões de
Pessoas 

10 1010 108 88 86 66 64 44 42 22 2

Disponível em: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgrQEAI/a-domotica-como-meio-maximi-
zar-a-qualidade-vida-idosos-portadores-necessidades-especiais.  

Acesso em: 14 abr. 2018 (adaptado).

Os gráficos indiciam que no Brasil está ocorrendo um 
processo de

(A) aumento da mortalidade infantil.
(B) elevação salarial.
(C) eliminação da desigualdade econômica.
(D) envelhecimento populacional.



Prova Semestral - agosto 2018

53

8º ano

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

QUESTÃO 44

A principal barreira de integração que imigrantes enfren-
tam na chegada ao Brasil não é o acesso ao emprego, 
à moradia ou ao trabalho, mas, sim, à comunicação.
A falta de comunicação é o principal ponto que mostra 
a necessidade de uma mudança dos processos de 
recepção, junto com uma padronização de processos.

Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/idioma-ainda-e-principal-dificuldade-de-imigran-
tes-no-brasil/. Acesso em: 03 abr. 2018. (adaptado).

Para amenizar o problema relatado no texto, é impor-
tante políticas públicas que ofertem aos estrangeiros

(A) cursos de idioma.
(B) guias turísticos.
(C) transporte aéreo.
(D) visto de temporada.
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QUESTÃO 45

Mineradores em Gana, África.

Disponível em: https://nacoesunidas.org/africa-deve-aproveitar-abundancia-de-recursos-naturais-
-para-impulsionar-economia-diz-onu/. Acesso em: 03 abr. 2018.

Em relação ao ambiente, um impacto da atividade 
econômica destacada na imagem é a

(A) poluição das águas. 
(B) adubação dos solos. 
(C) reprodução dos peixes.
(D) preservação das matas.
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QUESTÃO 46

Se a Terra fosse do tamanho de uma bola de basque-
te, toda a água do planeta caberia dentro de uma boli-
nha de pingue pongue. E mais: dessa bolinha de ping 
pong, quase tudo, 97,5% é água salgada. E, desse 
pouquinho que sobra, 70% é agua congelada nos po-
los e nas geleiras, 30% está debaixo da superfície da 
Terra e apenas 0,3% é água potável nos lagos e rios.

Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/08/escassez-da-agua-ja-afeta-
-mais-de-40-da-populacao-do-planeta-terra.html. Acesso em 20 de jan. de 2018. 

Uma atitude que ajuda a preservar o recurso natural 
descrito no texto é

(A) pescar na época da piracema.
(B) implantar esgoto a céu aberto.
(C) lavar a calçada com sabão em pó.
(D) descartar óleo em locais adequados.
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QUESTÃO 47

Um muro entre o Quênia e a Somália?

O “muro” é na verdade composto por duas filas parale-
las com esteios de cimento e arame farpado. Há tam-
bém uma vala com 
três metros de pro-
fundidade que serve 
para travar eventu-
ais carros. A popula-
ção local se mostra 
descontente com o 
projeto. A vedação 
aumenta a descon-
-fiança em relação à região, pois as pessoas de am-
bos os lados pertencem ao mesmo grupo étnico.

Disponível em: http://www.dw.com/pt-002/um-muro-entre-o-qu%C3%A9nia-e-a-som%C3%A-
1lia/a-43238293. Acesso em: 05 de abr. de 2018. 

Uma herança da colonização europeia da África des-
tacada e representada na imagem no texto é a 

(A) catequização dos povos nativos. 
(B) exploração de matérias primas.
(C) construção de fronteiras artificiais.
(D) valorização das diversidades culturais.
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QUESTÃO 48

Em toda a Amazônia Legal, a sistemática do desma-
tamento segue um roteiro conhecido pelos fiscais: o 
invasor derruba a floresta em terra pública, vende ma-
deira para se capitalizar, planta capim e coloca o gado. 
Mais tarde, as terras de interesse da agricultura dão 
lugar ao cultivo de soja, arroz e milho.

Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/noticia/a-maquina-que-move-o-desmatamento-da-
-amazonia.ghtml. Acesso em: 05 de abr. de 2018.

Uma medida capaz de combater situações como a 
descrita no texto é o investimento em políticas públi-
cas de

(A) disseminação da exploração sustentável.
(B) crescimento de latifúndios regularizados.
(C) ampliação da exportação pecuária. 
(D) aumento do consumo alimentar. 
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QUESTÃO 49

Enorme complexo de energia solar fica ao pé da cordilheira 
do Atlas, a 10 km de Ouarzazate, no Marrocos.

Centenas de espelhos cruzados, cada um deles maior 
que um ônibus, estão enfileirados em uma área do ta-
manho de 200 campos de futebol. O enorme comple-
xo está em um local ensolarado ao pé da cordilheira 
do Atlas, a 10 km de Ouarzazate. Com cerca de 330 
dias de sol por ano, é o lugar ideal. Além de suprir as 
demandas domésticas de energia, o Marrocos espera 
um dia poder exportar energia solar à Europa.

Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-39696898. Acesso em 19 de fev. de 2018. (adaptado).

O tipo de produção de energia que aparece na ima-
gem é considerado benéfico, pois possui

(A) fonte esgotável. 
(B) liberação de gases.
(C) produção sustentável.
(D) necessidade de represamento.
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QUESTÃO 50

A usina nuclear suíça de Beznau

Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2017/08/07/apos-problema-tecni-
co-usina-nuclear-mais-antiga-do-mundo-volta-a-funcionar-na-suica.htm. Acesso em 23 de jan. de 

2018. 

A principal desvantagem do tipo de produção energé-
tica que aparece na imagem consiste

(A) na possibilidade  de contaminação radioativa.
(B) no esgotamento das jazidas de petróleo.
(C) na dependência de fatores climáticos.
(D) no impacto do represamento de rios.




